
Якщо ви прибули до Ірландії з України,  

ось що вам потрібно для відкриття банківського рахунку.  

 

  
 

Якщо ви нещодавно прибули з України і вам необхідно відкрити банківський рахунок, ця 
інформація допоможе вам. 

Щоб відкрити банківський рахунок, вам потрібно буде записатися на прийом у відділення і 
надати певні документи, що підтверджують: 

1. Хто ви такий-підтвердження особистості і 

2. Де ви живете-підтвердження адреси в Ірландії 

 

Ми перерахували нижче документи, які нам будуть потрібні . Якщо у вас їх немає, будь ласка, 

принесіть на прийом будь-які аналогічні документи, які у вас є, і ми опрацюємо їх разом з 
вами. 

 

1. Документ, що засвідчує особу (будь-який з наступних) 

 

Паспорт або проїзний 
документ 
 

Це може бути: 
 

● Паспорт, або 
● Проїзний документ (виданий в Ірландії) 

 
Ці документи повинні бути дійсними і актуальними. Однак, якщо 
у вас є паспорт, термін дії якого закінчився, будь ласка, принесіть 
його на прийом разом з будь-якою іншою наявною у вас 
документацією на підтвердження вашої заяви. 
 

 
Якщо у вас немає паспорта або проїзного документа, ми приймемо наступне: 
 

Свідоцтво про 
тимчасове проживання 

 Свідоцтво про тимчасове проживання (TRC) (актуально)  

Вид на проживання в 
Ірландії 

 Вид на проживання в Ірландії (IRP) (актуальний)  

Лист про статус біженця  Оригінал документа з Міністерства юстиції та рівноправності 
Ірландії. 

 

 

 

 



2. Підтвердження адреси (будь-яке з наступних) 

 

Лист з урядового 
департаменту 
 

 Кореспонденція з Державного департаменту, органу, 
агентства або ради, такої як Міністерство юстиції. 

Лист від затвердженого 
постачальника житла 

 Рекомендаційний лист від затвердженого центру екстреного 
прийому та орієнтації (EROC), що надає житло, або 

 Лист про розміщення в окружній раді 
 

Лист від власника 
рахунку EBS, який надає 
вам житло. 

● У листі має бути: 
○ Ваше ім'я (відповідає вашому документу, що 

засвідчує особу) 
○ Ваша адреса (де ви проживаєте) 
○ Власники рахунків EBS: 

■ Ім'я 
■ Адрес 
■ Підпис і дата 
■ Підтвердження того, що вони надають  

вам житло 

 

 

 

Що далі? 

 
1) Завітайте до будь- якого з наших офісів : список офісів EBS доступний на нашому   веб- 

сайті: https://offices.ebs.ie/search 
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